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Трудова і професійна діяльність 

Закінчила у 1997 році Державну академію легкої промисловості України 

за спеціальністю технологія і конструювання швейних виробів та здобула 

кваліфікацію спеціаліста інженера-конструктора. 

У 1997 році розпочала свою трудову діяльність на посаді закрійника 

виробничо-торгівельного підприємства «Сузір’я». 

З 2007 по 2009 рік працювала на посаді інженера-конструктора 

приватного підприємства «Харитонова Г. В.», виконувала обов’язки 

завідувача виробництвом. 

З 2009 по 2019 рік – фізична особа підприємець, власник ательє з 

пошиття одягу. 

Має двадцятирічний досвід практичної роботи у конструюванні 

швейних виробів. 

У 2016 році прийнята на посаду асистента кафедри основ виробництва 

та дизайну Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. 

Навчальна і методична робота 
Орлова Н.С. викладає дисципліни «Виробниче навчання», «Технологія 

швейних виробів», «Матеріалознавство швейних виробів», «Дизайн-

практикум з конструювання та моделювання одягу», «Художнє проектування 

та макетування в дизайні» для студентів денної та заочної форми навчання. 

До дисциплін «Виробниче навчання», «Технологія швейних виробів» 

була розроблена методична та технологічна документація для виконання 

практичних та лабораторних занять. 

Наукова робота 
Науковий пошук Орлової Н.С. спрямований на дослідження та 

використання засобів художнього проектування при формуванні творчих 

здібностей в системі середньої та вищої освіти, а також на вирішення 

проблеми необхідності оновлення змісту навчання художнього проектування 

одягу з урахуванням сучасних методів формотворення і принципів 

композиційно-художньої та естетичної побудови одягу. 

Орлова Н.С. – активний учасник міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних науково-практичних конференцій. 

Має 20 публікації (6 у фахових виданнях) наукового та навчально-

методичного характеру, у тому числі англійською мовою. 



Орлова Н.С. є керівником студентської проблемної групи: «Художнє 

проектування та конструювання одягу». 

Організаційна робота 
Орлова Н.С. заступник декана факультету технологій та дизайну з 

виховної роботи 

Член Спілки дизайнерів України. 

Орлова Н.С. є постійним активним учасником різноманітних 

міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських мистецьких заходів та 

конкурсів. 

Брала активну участь у створенні дизайн-проектів: «Снился мне сад в 

подвенечном уборе..», «Полтавська писанка» та «Поезія моди в стилі ампір». 


